
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

� � � � Про погодження ціни реалізації лоту 

У зв'язку з перемогою Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради в аукціоні з продажу спеціального дозволу на 
користування надрами - ділянка надр в м. Мукачево, де розташована 
свердловина № 1-М, що знаходиться по вулиці О. Духновича, 93, на території 
спортивно-оздоровчого комплексу «ДЮСШ» Мукачівського району 
Закарпатської області, номер лоту в системі електронних торгів з продажу 
дозволів №� SUE001-UA-20210405-62831, відповідно до Порядку проведення 
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. №993, 
Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. №615, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №____ від _____________р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 
вирішила:

1. Погодити Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради ціну реалізації лота № SUE001-UA-20210405-62831, що становить 
201640,00 (двісті одна тисяча шістсот грн. 00 коп.).

2. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
на підставі підписаного протоколу аукціону звернутися до Державної служби 
геології та надр України з пропозицією щодо укладення договору купівлі-
продажу дозволу.

3.  Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
сплатити:

3.1. Кошти в розмірі 165312,00 (сто шістдесят п'ять тисяч триста дванадцять 
грн. 00 коп.),  що становить різницю між ціною реалізації лота № SUE001-
UA-20210405-62831 та гарантійним внеском, протягом 30 робочих днів з дня 
укладення договору купівлі-продажу дозволу.

3.2. Вартість геологічної інформації у розмірі 151509,00 (сто п'ятдесят одна 
тисяча п'ятсот дев'ять грн. 00 коп.) протягом 30 робочих днів з дня укладення 



договору купівлі-продажу дозволу.
3.3. Винагороду оператору ТОВ «Смарттендер» у розмірі 1 відсотку ціни 

реалізації лота № SUE001-UA-20210405-62831, що становить 2016,40 (дві 
тисячі шістнадцять грн. 40 коп.), у строк, що не перевищує 10 робочих днів з 
дати опублікування Державною службою геології та надр України протоколу 
аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.

3.4. Вартість пакета аукціонної документації у розмірі 5667,17 (п'ять тисяч 
шістсот шістдесят сім грн. 17 коп.) у строк, що не перевищує 20 робочих днів з 
дати опублікування Державною службою геології та надр України протоколу 
аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.

 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради К. 
Кришінець-Андялошій.

Міський голова                                                                                     А. БАЛОГА


